
 
 

Träningsupplägg  

  
Friidrottsträning i 3 stationer. Tema höjdhopp, styrketräning med medicinboll och distanslöpning. 
 
 

1.       Samling utanför planen där vi går igenom truppens 6 regler: 1. Ha kul. 2. Ingen på plan 
före och efter. 3. Bara vatten i flaskan. 4. Alltid gemensam trupp. 5. Inte träna när man är 
sjuk. 6. Lyssna på tränaren!! Alla tränare måste hjälpas åt att hålla ordning i gruppen 
genom hela träningen. 

2.       Gemensam ingång på led på planen. 
3.       Uppvärmning genom stafett. Exempelvis att varje barn hämtar in eller lägger ut 3-4 

sandpåsar vid en kon ca 20 meter bort innan växling. 
4.       Deltagarna delas in i 3 grupper. Vilka av er som leder respektive grupp beslutar vi när vi 

träffas före träningen. 
5.       Samtliga barn tar nu med sig sin vattenflaska och följer sina respektive ledare till sin 

startstation. Vattenflaskorna följer med barnet vid förflyttning. 
6.       Alla barn samlas i sin grupp i en ring och varje grupp genomför en namnlek för att skapa en 

bra gruppsammanhållning. 
7.     Varje barn tränar vid tre olika stationer och byter efter ca 20 minuter med varandra. En 

ledare lämnar över sin grupp vid förflyttning och en ledare tar emot sin grupp. Vattenpaus i 
samband med förflyttning. 

 

Station 1: Höjdhopp (30 minuter): Dela upp gruppen på två mattor. Starta med cirkellöpning i en 
konbana där hoppfoten skall sättas vid konen. Kör från båda hållen. Träna också på ansats rakt 
framifrån där barnen tränar på långa ansatssteg med start från en kon och gör ett hopp rakt upp 
på mattan. Kör därefter strömhopp från båda hållen där de gör ett indianhopp med ”passgång” 
(Höger arm upp tillsamman med högt höger knä och tvärtom från vänster) precis vid mattan utan 
att hoppa upp på mattan. Ställ sedan barnen 3-4 st i bredd framför och med ryggen mot mattan 
där de får göra ett avstampshopp till ryggläge upp på mattan. Därefter börjar hoppningen. Träna 
hopp först till sittande och därefter floppteknik. Använd gummibandsribba främst men i mån av 
tid kan riktig ribba testas. 

 

Station 2: Styrketräning med medicinboll (15 minuter): Dela upp barnen två och två. Använd de 
minsta medicinbollarna. Låt barnen göra kast till varandra i olika varianter. Från bröstet och rakt 
fram, från golvet mellan benen och snett upp i luften, från sidorna, bakåt över huvudet etc. Sätt 
sedan barnen med ryggen mot varandra. Från detta läge skall bollen ges till kompisen från 
sidorna. Byt håll efter en kort stund. Barnen kan därefter sitta mitt emot varandra med fötterna 
isär. Från detta läge gör ett barn i taget situps med bollen ovanför huvudet, ger efter uppgången 
över bollen till kompisen som i sin tur gör en situps.  
 

Station 3: Distanslöpning (15 minuter): Här får barnen springa så långt de orkar i ett svep under 
12–13 minuter.  De disponerar själva över hur långt och hur fort de orkar springa. 
8.       Avslutningsstafett: ”Evighetsstafett” 
9.       Avslappning liggandes på golvet. 
10.   Samling och tack för ett bra träningspass. 
11.   Gemensam utgång från planen. 




